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Titel 

 
SOP inzake de interne werkwijze (vergaderorde) METC 
 

Doel 

  
Vaststellen van een interne werkwijze van de METC met het oog op het nemen van een besluit.  
 

Definities 

 
- Aanwezigheid geldt ook voor een lid dat onverhoopt verhinderd is en schriftelijk reageert. 
- Belangenverstrengeling is ook aan de orde als het eindverslag van een onderzoek wordt besproken. 
- Belangenverstrengeling geldt niet voor de onafhankelijk arts. 
- Dagelijks bestuur: voorzitter en secretaris van de commissie 

 

Uitgangspunten 

 
Onderscheid wordt gemaakt tussen de voorbereiding van de vergadering, de vergadering en de uitvoering van de 
ter vergadering genomen besluiten. 
 

Procedure 

 
VOORBEREIDING VAN DE VERGADERING 
 
1. Toezenden door het secretariaat van de agenda + vergaderstukken: 9 dagen vóór de vergadering. 
2. Bij de agendering: aanduiding wie protocol presenteert in de vergadering van de commissie. 
3. Wanneer documenten ontbreken, wordt men verzocht het secretariaat daarvan in kennis te stellen. 
4. Het actuele post adres of e-mail adres waar de vergaderstukken naartoe gezonden moeten worden, alsmede de 

bereikbaarheid via de telefoon dient bij het secretariaat bekend te zijn. 
5. De vergaderfrequentie van de commissie is 1 x per maand. 
 
TER VERGADERING 
Alvorens over te gaan tot het bespreken van de notulen van de vorige vergadering, wordt nagegaan of alle 
disciplines aanwezig zijn en of er sprake is/kan zijn van belangenverstrengeling. 
Indien belangenverstrengeling aan de orde is, verlaat betrokkene voor het bespreken van het betreffende protocol 
de vergadering tijdelijk. 
 
BESPREKING PROTOCOLLEN  
 
1. Wat betreft de behandeling van protocollen wordt de onderstaande volgorde aangehouden: 

 toetsing van voortgang van protocollen in staat van uitvoering (voortgangsrapportages, SAE’s, amendementen);  

 toetsing van reeds besproken, maar nog niet beoordeelde protocollen; 

 toetsing van nieuw aangeboden protocollen. 

 beoordeling of een onderzoek al dan niet WMO onderzoek is; 
2. Wat betreft de bespreking van 'nieuwe' en eerder aangeboden protocollen: 

 presentatie van protocol door aangewezen lid;  

 de vormgeving van de presentatie staat vrij met in achtneming van een checklist (zie bijlage); 

 meningsvorming, waarbij de in de wet genoemde disciplines deelnemen; 

 de beraadslaging eindigt met het formuleren van een besluit over het voorgelegde protocol; 

 indien er nog punten zijn die aanpassing behoeven, worden aanwijzingen gegeven voor de verdere afhandeling. 
Hier kan de vergadering bijvoorbeeld aan het Dagelijks Bestuur mandaat geven voor verdere afhandeling. 

3. Aanwezigheid onderzoeker in de vergadering: 
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 daartoe kan worden besloten indien bij de voorbereiding gebleken is dat dit raadzaam is; de voorzitter en 
secretaris nemen dit besluit; 

 daartoe kan worden besloten indien bij de bespreking in de vergadering er vragen zijn waarbij de commissie het 
raadzaam acht dat de onderzoeker bij de volgende vergadering aanwezig zal zijn. 

 
AFHANDELING NA DE VERGADERING 
 

 Bij de afhandeling van besluiten kan het secretariaat een beroep doen op de specifieke deskundigheid van 
commissieleden; 

 bij tussentijds overleg met betrokken onderzoeker of verrichter kan een beroep worden gedaan op de 
commissieleden. 

 
AFHANDELING DOOR SECRETARIAAT 
 

 De conceptnotulen worden op dinsdag of woensdag na de vergadering per e-mail verspreid onder de leden. 

 De leden hebben tot uiterlijk de maandagochtend (09.00) uur na de vergadering tijd hun opmerkingen aan het 
secretariaat te zenden. 

 De brief aan de onderzoeker wordt op de maandag na de vergadering verzonden. 
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